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Анотація дисципліни 

 

Курс «Теоретична граматика англійської мови» є однією з провідних обов’язкових 

теоретичних дисциплін лінгвістичного циклу, які вивчаються протягом періоду 

навчання. Курс базується на знаннях студентами курсів «Вступ до мовознавства», 

«Практична граматика англійської мови» та логічно пов’язаний з ними. 

Основна мета вивчення курсу «Теоретична граматика англійської мови» – навчити 

студентів основним принципам та закономірностям граматичної будови сучасної 

англійської мови в аспекті її структури та функціонування,  класичним та сучасним 

підходам до аналізу мовних одиниць та явищ,  а також розвинути у студентів науково-

лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися в науковій лінгвістичній інформації, 

розуміння природи граматичних явищ та процесів. 

Учбовий матеріал має на меті ознайомлення студентів з основними поняттями 

курсу теоретичної граматики, системним та структурним підходами до вивчення 

граматичних явищ та особливостями морфологічної системи сучасної англійської мови. 

Курс теоретичної граматики передбачає також систематизацію знань студентів з 

синтаксису сучасної англійської мови і включає в себе вивчення словосполучення, 

речення та текстових категорій у світлі сучасних граматичних теорій. Курс читається 

англійською мовою. 

 

Обсяг дисципліни, методика й технологія викладання 

Навчальна дисципліна складається з 14 лекцій (28 годин) та 7 семінарських занять 

(14 годин), консультації (2 години) та іспиту (4 години). 

 

 Тематика лекційних занять 
Тема 1 Теоретична граматика як наука, її предмет, об’єкт, школи. 

Theoretical Grammar as a science, its subject, objectives, schools. 

 Методи дослідження в теоретичній граматиці. 

Methods of investigation in the theoretical grammar. 

Тема 2 Морфологія. Морфемна структура слова. 

Morphology. Morphemic structure of the word. 

Тема 3 Граматичні класи слів та частини мови. 

Grammatical classes of words and parts of speech. 

Тема 4 Іменник як частина мови. 

Noun as a part of speech. 

Тема 5 Дієслово як частина мови. 

Verb as a part of speech. 

Тема 7 Прикметник як частина мови. 

Adjective as a part of speech. 

Тема 8 Прислівник як частина мови. 

Adverb as a part of speech. 

Тема 9 Службові частини мови. 

Structural parts of speech. 

Тема 10 Синтаксис як частина граматики. Зв’язок слів і словосполучення. Речення. 



Syntax as a part of grammar. The connections of words and the phrase. The 

Sentence. 

Тема 11 Речення. Типи речень. 

The Sentence. Types of sentence. 

Тема 12 Складне речення як полі предикативна конструкція. 

Composite sentence as a polypredicative construction. 

Тема 13 Складнопідрядне та складносурядне речення. 

Complex and compound sentences. 

Тема 14 Текст і синтаксис тексту. 

Text and the syntax of text. 

 

Тематика семінарських занять 

 

 

Форми та умови проведення контрольних заходів 

Курс «Теоретична граматика англійської мови» завершується іспитом. До 

складання іспиту допускаються студенти, які відвідували лекції та семінари та які 

набрали принаймні 20 балів протягом триместру. Відповіді на іспиті оцінюються 

максимум у 40 балів. 

 

Система оцінювання знань та умінь 

Під час семінарських занять студенти повинні продемонструвати володіння 

теоретичним матеріалом та уміння застосовувати теоретичні знання для аналізу 

граматичних одиниць і явищ. Володіння теоретичним матеріалом перевіряється, по-

перше, за допомогою усного опитування та, по-друге, шляхом письмових контрольних 

робіт. Усні відповіді на семінарах оцінюються максимум у 25 балів, які студент набирає 

протягом триместру. Успішне виконання завдань письмових контрольних робіт 

оцінюється у 25 балів. 

Самостійна робота з дисципліни передбачає укладання термінологічного словника 

та вивчення термінів. Знання термінології перевіряється на семінарських заняттях і 

оцінюється в 10 балів. 

Іспитовий білет з дисципліни «Теоретична граматика англійської мови» містить 2 

теоретичних питання (з морфології та синтаксису англійської мови) та практичне 

завдання, в якому студент має продемонструвати уміння аналізувати граматичні явища 

та одиниці. Відповідь на перше та друге питання оцінюється максимум у 15 балів (за 

кожне питання); відповідь на третє питання оцінюється в 10 балів. 

 

№ 1 
Morphology. Morphemic structure of the word (Морфологія. Морфемна будова 

слова). 

№ 2 Noun as a part of speech (Іменник як частина мови). 

№ 3 Verb as a part of speech (Дієслово як частина мови). 

№ 4 Adverb as a part of speech (Прислівник як частина мови). 

№ 5 
Syntax as a part of grammar. The connections of words and the phrase (Синтаксис як 

частина граматики. Речення та словосполучення). 

№ 6 The Sentence. Types of sentence (Речення. Типи речень). 

№ 7 Complex and compound sentences (Складнопідрядне і складносурядне речення). 


